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1 Formål og oppgaver
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) er et lovpålagte råd som
reguleres av Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar
for menneske med nedsett funksjonsevne mm.1 I loven heter det at; “Kommunane og
fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open,
brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske
med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på
grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.”
I tillegg reguleres rådets virksomhet av egne kommunale retningslinjer2 som Trondheim
bystyre har vedtatt. Her konkretiseres rådets oppgaver.
Rådets virksomhet har i 2017 vært i tråd med lovens intensjon og kommunale retningslinjer.

2 Sammensetning
Rådet består av ni representanter med vararepresentanter. Av disse er tre politisk oppnevnte
og seks representanter kommer fra brukerorganisasjonene. Rådmannen har observatørstatus
i rådet og møter med fire representanter fra fagområdene oppvekst og utdanning, helse- og
velferdstjenester, kultur og næring og byutvikling.
Bystyret valgte 10.12.2015 følgende medlemmer i rådet for perioden 2015 - 2019, med
endring 28.01.2016:

Faste medlemmer (politisk):
1. Marte Løvik, leder (vara: Hildegunn Gutvik)
2. Line Ingebrigtsen Fjørstad (vara: Elizabeth Berg Moan)
3. Børre Lien (vara: Nina Wikan)

Faste medlemmer fra organisasjonene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liv Marit Løkken (LHL)
Håvard Ravn Ottesen (NHF), nestleder
Gry Merete Lundhaug Johnsen (Norges blindeforbund)
John Jacobsen (Mental Helse)
Britt Elin Strand (Autismeforeninga)
Knut Otto Pettersen (Afasiforeningen)

Varamedlemmer fra organisasjonene:
1.
2.
3.
4.
1

2

Bjørghild Almåsbro (Norsk Revmatikerforbundet)
Steinar Johnsen (NFU)
Mari Mosand (CP-foreningen)
Atle Ruud (Astma og Allergiforbundet)

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunale retningslinjer for KFU
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5. Heidi Olavsbråten (Diabetesforbundet)
6. Asbjørn Johnsen (LHL)

Rådmannens representanter er følgende:
Helse og velferd:
rådgiver Eirik Roos (vara: rådgiver Øyvind Hognestad Karlsen)
Kultur:
rådgiver Rune Kjenstad (vara: rådgiver Hilde Østerås Berntsen)
Oppvekst og utdanning: rådgiver Jan Roger Wevang (vara: Stefan Reppe)
Byutvikling:
rådgiver Solveig Dale (vara: Sissel Hovin)
Utvalgssekretær:
spesialkonsulent Ole Kr. Lundereng
Sekretariatsfunksjonen er ivaretatt av Bystyresekretariatet. Informasjon om KFU er publisert
på rådets hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/kfu

3 Innsyn i rådets virksomhet
Rådets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller har blitt publisert på Trondheim
kommunes Innsynsportal3 og på rådets nettside4. Også publikum har full tilgang til disse
nettsidene. Innkallinger og møtedokumenter er publisert en uke før møtedato, og
protokollene er publisert etter at rådets leder har godkjent disse. Påfølgende rådsmøte har
tatt opp protokollen til endelig godkjenning.

4 Rådsmøter og saker
I 2017 ble det avholdt ni rådsmøter. Det ble behandlet 23 ordinære saker, oversendt fra
rådmannen, på disse møtene:
PS 1/17
FO 1/17
PS 2/17
PS 3/17
PS 4/17
PS 5/17
PS 6/17
PS 7/17
PS 8/17
PS 9/17
PS 10/17
PS 11/17
PS 12/17
PS 13/17
PS 14/17
PS 15/17
PS 16/17
3
4

Serviceerklæring for helse og velferdssenter
Del av Nidarø, detaljregulering
Stasjonsstruktur og prinsipper for superbuss
Pedagogisk modell fremtidig tegnspråklig skoletilbud
Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester i 2017
Fagopplæring-sentrale føringer, status og utvikling
Skolebehovsplan Trondheimsskolen 2020-2035
Høringssvar - NOU 2017 - Integrasjon og tillit - langsiktige konsekvenser av
høy innvandring
Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere
Startlån
Kvalitetsmelding grunnskole 2016
Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2017 - 2020
Styrking av rehabilitering og avlastning
Plan for friluftsliv og grønne områder
Handlingsplan for sykkelparkering i Midtbyen
Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2017
Plan for areal til offentlige tjenester 2017-2050, sluttbehandling

Innsynsportal
KFU´s hjemmeside
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PS 17/17
PS 18/17
PS 19/17
PS 20/17
PS 21/17
PS 22/17
PS 23/17

Parkeringspolitikk
Strategisk kompetanse- og rekrutteringplan for helse og velferd 2018-2021
Utbygging av Granåsen - oppfølging av bystyrets vedtak i juni 2017
Trondheim kommunes handlingsplan mot fattigdom 2018-2022
Læring i fellesskap: nulltoleranse for mobbing i Trondheim
Gangforbindelser til Metrobusstasjoner
Strategi for barnevernet i Trondheim kommune 2018 - 2021

I tillegg til saker som er oversendt rådet til uttalelse har det vært flere orienteringssaker fra
rådmannen samt saker rådet selv har tatt opp, enten på eget initiativ eller på grunn av
henvendelser fra brukerorganisasjonene:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Byggeforskriften TEK 17
Innovasjonsprosjekt ved NTNU om myndiggjørende arbeid med personer med
utviklingshemming
Tilsyn med tjenester innenfor Bo- og aktivitetstilbud (BOA).
Brev fra NHF vedr. regjeringens høringsrunde om formidling av hjelpemidler til
funksjonshemmede
Høringssak om effektivisering av hjelpemiddelformidlingen
Nasjonalt tilsyn av tjenester for utviklingshemmede
Stellefasiliteter for mennesker med funksjonsnedsettelse ved offentlige tilbud
Tilgjengelighet kulturarrangement
System for innsending av avviksmeldinger ved manglende universell utforming
Brukerundersøkelse for BPA
Samarbeidsprosjekt mellom helse- og velferd og oppvekst; Utredning tilbud barn og
unge med utfordrende atferd
Plan for friluftsliv og grønne arealer
Kommende byggeprosjekter (bofellesskap mm.)
Ny SFO-forskrift
Arbeidet med en BPA-veileder
Tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Pstereofestivalen
Planene for det nye Torvet
Status for arbeidet med veileder for BPA
Revidering av fattigdomsplanen
Rådmannens arbeid med og oppfølging av avlasterdommen
Trondheim stasjonssenter
Koordinatorrollen ved Koordinerende enhet ved BFT
Byomfattende skoletilbud i fremtiden
Brukermedvirkning ifm. regulering av Johan Falkbergets veg
Nedlegging av Møller barnehage
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5 Besøk på institusjoner
Rådets februarmøte ble lagt til Tyholt aktivitet og sansesenter. Nicola Rossøy tok rådet
med på omvisning, orienterte om senteret og svarte på spørsmål og kommentarer.

6 Fellesmøte med brukerorganisasjonene
I tillegg til de ordinære rådsmøtene har KFU arrangert to fellesmøter med
brukerorganisasjonene i 2017.
På møtet 9.mai møtte 28 personer. I tillegg til innsendte spørsmål fra organisasjonene ble
følgende saker belyst:
●
●

Svevestøv og luftkvalitet i Trondheim – hva gjøres og hva er status? Tore Nordstad
fra miljøenheten orienterte og svarte på spørsmål
Tilgjengelighet til kulturarenaer i Trondheim. Solveig Dale og Rune Kjenstad fra
henholdsvis Byplankontoret og rådmannens fagstab orienterte og svarte på
spørsmål.

På møtet 28.november møtte 54 personer. I tillegg til innsendte spørsmål fra
organisasjonene
ble følgende saker belyst:
●

Framtidens busstilbud i Trondheim. Kaja Elisabeth Koppang (Statens Vegvesen),
Grethe Opsahl (AtB) og Torgeir Haugstulen (Miljøpakken) orienterte og svarte på
spørsmål.

7 Representasjon
Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne pålegger ikke rådene å oppnevne
representanter til ulike styrer, brukerutvalg, prosjektgrupper eller lignende. Dette er ikke et
tema i loven. Men i Trondheim og mange andre kommuner, er det innarbeidet praksis at KFU
oppnevner representanter til ulike fora. Det gir rådet innsyn i vesentlige forhold som er viktig
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og det tilfører rådet kompetanse. Gjennom slik
representasjon bidrar også KFU med overføring av sine erfaringer og sin brukerkompetanse
til ulike styrer, brukerråd og prosjekter. I noen tilfeller kan også KFU velge å oppnevne
brukerrepresentanter fra organisasjonene, som ikke nødvendigvis sitter i KFU.
Det har også i 2017 vært en diskusjon i rådet om rolle- og ansvarsfordelingen mellom rådet
og organisasjonene, når det gjelder oppnevning av representanter til brukermedvirkning i
ulike sammenhenger. Rådet har imidlertid ikke fastlagt noen entydig linje i denne
sammenheng, men vurdert hver enkelt forespørsel individuelt.
I rådsmøte 09.02.2016 ble det foretatt følgende oppnevninger:
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1. Styret for Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim
Fast representant: Liv Marit Løkken. Vararepresentant: Håvard Ravn Ottesen
2. Brukerutvalget for Øya Helsehus
Fast representant: Knut Otto Pettersen. Vararepresentant: John Jacobsen
3. Brukerrepresentant i Velferdsteknologiprogrammet
Faste representanter: Britt Elin Strand og John Jacobsen
4. Representant til gruppe for tilpasning av gatemiljøet for funksjonshemmede
Fast representant: Håvard Ravn Ottesen
I rådsmøte 08.11.2016 ble det foretatt følgende oppnevninger:
5. Felles brukerråd for HV-kontorene
Faste representanter: Knut Otto Pettersen og John Jakobsen. Vararepresentanter: Håvard
Ravn Ottesen og Britt Elin Strand
6. Prosjektgruppe for bygging av bofellsskap på Tonstad
Fast representant: Britt Elin Strand. Vararepresentant: John Jakobsen
7. Prosjektgruppe for bygging av bofellsskap i Johan Falbergets vei. Oppnevnt via mailkorr.
8. Deltakelse i “brukergruppen” for superbussprosjektet (fra juni 2017)
Det ble ikke foretatt nye oppnevninger i 2017

8 Storbykonferanse i Skien
I 2017 ble storbykonferanse for kommunale råd arrangert i Skien. Britt Elin Strand og Liv
Marit Løkken deltok fra Trondheim. Storbykonferansen er en årlig nasjonal møteplass for
faglig påfyll og utveksling av erfaringer og informasjon.
Hovedtema på konferansen i Skien var
-

Tilrettelegging for synshemmede fra barn til voksen
«Skoleambasadørene»
«Sykling uten alder – med rett til vind i håret»
Informasjon om VTA (varig tilrettelagt arbeid) og ulike tilrettelegginger

9 Økonomi
KFU hadde i 2017 et faktisk forbruk på kr. 22 680.- Budsjettet var på kr. 45 000.- Dette gir et
mindreforbruk på kr. 22 320.Det ble i 2017 utbetalt kr. 135 184.- i godtgjøring til rådets medlemmer. Godtgjøringen
utbetales fra bystyrets fellesbudsjett og belaster ikke rådets budsjett.
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10 Rådets betraktninger
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har også i 2017 hatt et
godt møteår. Spesielt vil rådet trekke frem fellesmøtene med brukerorganisasjonene
som vi har to ganger i året. Møtene fungerer godt for å sette aktuelle saker på
agendaen og for å få nyttige innspill fra organisasjonene. Møtene har hatt godt
oppmøte, og det ser nå ut som at disse fellesmøtene må legges utenfor rådhuset
grunnet plassmangel.
Rådet har behandlet mange viktige saker, og avgitt en rekke uttalelser. I mange
tilfeller har KFU fått anledning til å drøfte sakene på et tidlig tidspunkt, allerede i
starten av rådmannens arbeid med en sak. Det har vi satt stor pris på, fordi det
bekrefter at rådets brukerkompetanse er ønsket, og at den kan bidra til å skape et
enda bedre beslutningsgrunnlag for Bystyret. Rådet valgte å ikke uttale seg til
Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 budsjett 2018. Årsaken
til dette er at denne saken kommer så sent til rådet at det ikke blir brukermedvirkning
knyttet til rådmannens arbeid slik det er i andre politiske saker.
Brukerorganisasjonene ble oppfordret til å ta direkte kontakt med de politiske
partiene for innspill til budsjett. Vi håper at også budsjettet kan få reell
brukermedvirkning fremover.
Også i 2017 ble ett av rådsmøtene avlyst da det ikke var oversendt noen saker fra
rådmannen. Til tross for dette mener rådet å registrere større bevissthet hos
rådmannen rundt dette, og at rådet i økende grad involveres og høres i saker som det
arbeides med. I 2015 hadde rådet 15 saker til uttalelse. Dette økte til 22 saker i 2016
og til 24 saker i 2017. Det er også en økning i antall saker som kommer til rådet som
orienteringssaker, der rådmannen stiller med sine fagfolk og inviterer til dialog og
diskusjon. Det må imidlertid bemerkes at rådet fortsatt får svært få byutviklingssaker,
og så og si ingen kultursaker til behandling.
For KFU er brukermedvirkning viktig. De kommunale rådene består både av
folkevalgte, brukerrepresentanter og fagfolk fra rådmannens stab. I rådene sitter
altså representanter med politisk kompetanse, brukerkompetanse og faglig
kompetanse. Det finnes ingen andre organer i den politiske beslutningsprosessen
som er så bredt sammensatt. Rådene er derfor etter KFU´s mening en svært viktig
arena der det er mulig å belyse sakene bredt og fra ulike perspektiver. Det er en
styrke for demokratiet. Vi håper derfor at rådets uttalelser blir lest, vurdert og tatt
hensyn til av Trondheim bystyre.

Trondheim 15.1.2018

Marte Løvik
Leder

Ole Kristian Lundereng
sekretær
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